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  2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә кече 

һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында», 2007 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында», «Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлеге уставы нигезендә 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы КАРАР 

ИТТЕ: 
  

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына озак сроклы нигездә (шул 

исәптән аренда түләвенең ташламалы ставкалары буенча) биләүгә һәм (яисә) 

файдалануга бирү өчен мөлкәт исемлегеннән түбәндәге мөлкәтне төшереп 

калдырырга: 
 

№ 

п/п 

Объектның исеме, 

билгеләнеше 

Урыны (адресы) Сан буенча 

характеристика 

кв.м. 

1 

Балалар бакчасы бинасы 

Менделеевск районы, 

Камай авылы,  

Тынычлык ур. 22 

241,1 

 

2 Балалар бакчасы бинасы 

Менделеевск районы, 

Ижевка авылы, 

Юбилей ур. 3 

428,4 

3 Торак булмаган бина 

Менделеевск районы, 

Монаш авылы, 

Ленин ур. 22 

54,6 

 
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына тапшыру өчен билгеләнгән 

мөлкәт исемлегенә түбәндәге мөлкәтне кертергә: 

Менделеевск муниципаль районы 

Советытының 2016 елның 11 

октябрендәге 78 номерлы "Кече һәм 

урта эшмәкәрлекне субъектларга 

тапшыру турында милек исемлеген 

раслау" карарына үзгәрешләр кертү 

турында 
 



№ 

п/п 

Объектның исеме, 

билгеләнеше 

Урыны (адресы) Сан буенча 

характеристика 

кв.м. 

1 

Торак булмаган бина 

(җиһаз фабрикасы) 

16:27:000000:887 

Менделеевск ш. 

Пионер ур. 

1819,5 

2 

Торак булмаган бина 

(казылык заводы) 

16:27:110135:267 

Менделеевск ш. 

Пионер ур. 

396,3 

3 

Торак булмаган бина 

(административ 

көнкүреш корпусы 

бинасы) 

16:27:110123:254 

Менделеевск ш. 

Пионер ур. 

1214,8 

4 

Торак булмаган бина 

(СМТ базасының 

җитештерү биналары) 

16:27:110123:236 

Менделеевск ш. 

Пионер ур. 

1039,4 

5 

Торак булмаган бина 

(автомашиналар өчен 

җылы стоянка) 

16:27:110123:167 

Менделеевск ш. 

Пионер ур. 

777,0 

6 

Нежилое здание  

(КПП) 

16:27:110135:252 

Менделеевск ш. 

Пионер ур. 

60,5 

7 

Җир кишәрлеге 

16:27:020101:18 (торак 

булмаган бина астында) 

Менделеевск районы, 

Иске Гришкино 

авылы, Яшьләр ур.  

3966,00 

8 

Җир кишәрлеге 

16:27:010101:328 (торак 

булмаган бина астында) 

Менделеевск районы, 

Абалач авылы, Үзәк 

ур. 50/2 

1008,0 

9 

Җир кишәрлеге 

16:27:010101:73 (торак 

булмаган бина астында) 

Менделеевск районы, 

Абалач авылы, Үзәк 

ур. 50/1 

488,00 

10 

Җир кишәрлеге 

16:27:060401:72 (торак 

булмаган бина астында) 

Менделеевск районы, 

Илнәт авылы, Үзәк 

ур. 2 

1426,00 

    

 3. Әлеге карарны «Менделеевск яналыклары» газетасында, шулай ук 

Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

    4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп тору Менделеевск муниципаль районы 

Советы Рәисе урынбасары Саттарова А.Г. өстендә. 
 
 

Менделеевск муниципаль районының 

Советы рәисе                                                                     Чершинцев В.С. 
 


